Mobiele vormingscursussen
Voor mensen die zin en tijd
hebben om zich vanuit het geloof
in te zetten voor anderen, mensen
die als vrijwilliger iets willen
betekenen voor de Kerk in
Limburg, biedt het bisdom een
aantal kortlopende cursussen aan.
Onlangs is daartoe een
vernieuwde brochure 'Mobiele
vorming' verschenen en aan de
parochies in Limburg
toegezonden.
De cursussen heten 'mobiele
vorming' omdat ze op locatie, zo
dicht mogelijk bij de cursisten in een
parochie worden gegeven.
Geïnteresseerden melden zich bij de
lokale verantwoordelijke van de
parochie of het dekenaat, meldt hem welke cursus hij of zij zou willen
volgen en overlegt dit met de verantwoordelijke. Die bekijkt of er nog
meer mensen in de omgeving te vinden zijn die deze cursus zouden
willen volgen. Zijn er voldoende cursisten dan neemt de
verantwoordelijke contact op met de bisdommelijk coördinator Mobiele
Vorming, John Marx, en wordt bekeken hoe deze cursus concreet
gestalte te geven.
De cursussen bestaan uit ten hoogste zes bijeenkomsten. Het betreft
cursussen over bijvoorbeeld catechese rondom de Eerste Heilige
Communie, pastoraal bezoekwerk, omgaan met verlies, het opzetten
van jongerengroepen, jongerencatechese, diaconale en liturgische
cursussen en nog veel meer. De tijd die de cursist in vorming steekt,
helpt bij de inzet en maakt innerlijk rijker, met name ook doordat hij of zij
met anderen het geloof kan verdiepen. Zo kunnen de cursisten steun
vinden bij elkaar en leren zij zaken vanuit een meer positieve kant te
bekijken, in plaats van als een probleem. Een eerste cursusbijeenkomst
kost € 15,00 per deelnemer en elke volgende bijeenkomst € 7,50
inclusief het cursusmateriaal (met een maximum van € 50,- per
deelnemer per cursus).
De onlangs verschenen brochure bevat in het kort beschrijvingen van
de verschillende cursussen die gevolgd kunnen worden ter verdieping
in een stuk parochiewerk. De brochure is ook te downloaden via
www.bisdom-roermond.nl. Nadere informatie is verkrijgbaar bij
j.marx@bisdom-roermond.nl of via 06-53891307.	
  

